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MOTTO

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan permusuhan. (Qs. Al Maidah : 2)1

1 Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 245, Mushaf Shofiyah, Al-Qur’an Terjemah dan
Tafsir untuk wanita, Juz 1-30, Jabal Raudlatul Jannah, Bandung, 2010, hlm. 105
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PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya.....
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih
sayang-Mu telah memberikan ku dengan ilmu serta memperkenalkan ku
dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya
skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu
terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kerendahan
hati karya sederhana ini ku persembahkan kepada :
 Bapak-ku(Bapak Sumardi) dan Ibunda-ku(Ibu Marfu’ah Alm) serta

Ibu-ku (Ibu Jumiati) tercinta, yang telah sabar mendidik dan
merawatku, juga dengan ketulusan doanya yang selalu menyertaiku
dalam menjalani hidup ini, agar menjadi manusia yang berguna.

 Untuk Mbak-ku tercinta(Siti Farihah beserta Keluarga), terimakasih
untuk segala cinta kasih sayang, doa-doa, dukungan yang tidak
pernah putus diberikan kepadaku.

 Adek-ku terkasih(M. Zakaria A, Vera Munza, dan Isma Farida), terima
kasih untuk selalu menjadi penghibur hati di setiap kelelahan hari-
hariku.

 Untuk sahabat-sahabatku jurusan ES angkatan 2012 khususnya
ES/B(dek Popo”vivi”, Layla, Sem, Usup, Rosyid, Luthfi dan yang laen
tidak dapat saya sebutkan satu per-satu, serta Mbak Mustabsiroh
”ES/A” yang selalu menjadi teman untuk berjuang bersama dalam
menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih telah menjadi penyemangat
didalam proses penyusunan skripsi ini.

 Untuk keluarga kedua-ku RKPD (Pak Doel Sekeluarga), serta teman-
teman kost ( Riea, Memey, Fikriyatul, Sarifa, Rika, Ila, Vita, Zuly, eL,
Dek Asna, Dek Ama ) terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang,
serta doa-doa yang selalu diiringkan kepada-ku.

 Untuk almamater-ku STAIN Kudus, terimakasih atas naungan ilmunya.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini.

Skripsi yang berjudul “Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan dalam

Mengembangkan Usaha Mikro di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati”, ini

disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1

(satu) pada Ilmu Ekonomi syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Kudus.

Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc, M.Si., selaku Ketua Jurusan Syariah dan

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus yang

telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.

3. Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Hj. Azizah, S.Ag, MM., selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus yang telah memberikan izin dan

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap pihak yang bekerja di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati yang telah

memberikan ijin penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

6. Para Dosen dan Staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga

penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
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7. Bapak dan Ibuku serta Mbaku yang secara langsung maupun tidak

langsung telah membantu, baik moril maupun materiil dalam penyusunan

skripsi ini.

8. Semua sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per

satu, yang senantiasa saling memberi motivasi dalam penyusunan skripsi

ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik

kronstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat

menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif

berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam

tulisan ini pun juga diharapkan ada manfaatnya.

Kudus, 26 Januari 2017

Penulis

Siti Mardliyah
212 105
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